
 
 
 

Bestyrelses møde d. 27.5 2010 
 
Deltagere: C. Munch - C. Hannibal – M. Stryhn – S. Holstein – M. Nielsen – M. Pill  
                  P. Mikkelsen. 
 
 
 
 
 
1. Referat fra sidste møde godkendt. 

 
2. Økonomi – gennem gået ved Hannibal.  

 
3. Certificeringer / tilbagemelding fra DRF :                                                                          

– De foreslår at vi bl.a. ved vores bestyrelses møder har en dagsorden med faste punkter, 
samt at vores møder fastsættes fra gang til gang. Hannibal udarbejder et forslag til en 
fast dagsorden som skal bruges fremover på vores møder.                                                 
- Vores aktivitets plan for resten af året opdateres på hjemme siden med alle planlagte 
aktiviteter.                                                                                                                 
- Velkomst folder til nye medlemmer bør indeholde oplysninger om regler, brugen af 
faciliteterne på Keldmosegaard. Der bør suppleres med oplysninger om vores 
medlemskab af DRF, DIF , GSIR samt fritidssammenslutningen. Derudover info om 
klubbens forsikrings forhold samt at vi støtter Hestens Værn. Maria udarbejder et forslag 
til den nye folder. 
- Derudover skal vores sikkerheds politik/ regler være tilgængelige på vores hjemme 
side – I forhold til regler om sikkerhed retter vi os som minimum efter DRF, derudover 
har vi tilføjet en del andre sikkerheds regler som vi mener til gode ser mennesker og dyr. 
Disse regler bliver præsenteret på det næste staldmøde. 
- Vedr. rytter mærker tilmelder de medlemmer som ønsker disse, sig hos Sys H. / Kursus 
udvalget. Når der er mindst 8 personer tilmeldt oprettes intro / klar parat start kurser 
m.m. 
 
 

4. Åbent hus – Program for dagen bliver udarbejdet på et selvstændigt møde d. 28.6 10 kl. 
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5. Staldmøde – dialog vedr. punkter og dato. 

 
6. Skurvogn – dialog vedr. renovation og rengøring af denne. 

 
7. Wrap fravalg i sommer perioden – Forespørgsel fra boks lejer: det er i orden, at fravælge 

så længe der er et alternativ i form af hø eller græs. 
 

8. Tom boks koster 1000kr. pr. mrd. For lejer. 
 



9. Dialog vedr. bokse / venteliste. 
 
 
 
 

10. Dialog vedr. årets store indvisteringer som bliver: ny bund på dressur banerne ude som 
inde - Sys undersøger nærmere. Udendørs bokse - Maria undersøger nærmere.  

      Derudover dialog vedr. renovation af dommer - huset inde i ride huset, som skal males.         
 
 

11. Evaluering af arbejds - weekend – god og aktiv indsats fra alle boks lejere, flere havde 
en hjælper med. Bokslejere med 2 bokse må gerne have en hjælper med eller være klar 
på at deltage begge dage. 
 
 
 
Mødet blev afholdt med stil og positiv stemning. 
 
 
 
                                            


